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Aikakautemme laulu
Se tänään kaikuu taas. Se vyöryy auringon myötä
yli viiden maanosan, kolmen mantereen.
Yli Aasian kansojen meren se kasvaen kiitää
ja lentää Eurooppaan ja länteen kaukaiseen.

Se on aikakautemme laulu. Ei kolkkaa planeetalla,
jossa ihmistä vavahduttaisi ei sävelet sen.
Tuhat laulua tuuli toi, ja ne aikansa soivat —
tämä ainoa ylinnä muiden, maanpiiriä valloittaen.

Et, toveri, nimeä muista sen, joka laulun laati.
Oli soitin hän sormissa Ajan, suuren säveltäjän.
Sinä isältäs laulun sait. Sait luokkamme laulun.
Se on kuin suonissas soinut jo hetkenä syntymän.

Se on orjien vapaushuuto, se on isku sortoa vastaan.
Se on kutsunut joukot taisteluun, joka voitolla kruunataan.
Se vapautettujen riemua soi, ja kunniaa kaatuneille,
jotka menivät tyyninä kuolemaan tämä laulu huulillaan.

Ja vasta kun vapaa on ihminen kaikkialla,
kun veljinä kansat juhlaansa kutsuu toukokuu,
kun menneisyyttä on sorto ja taistelun tuska,
tämä laulu silloin, kuin lintu, matkansa tehnyt,
päämääränsä saavuttaen käy lepoon ja unohtuu. 

ELVI SINERVO 
Runot 1931 – 1956, TA-Tieto Oy, 2012  
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Innovaatioita

Ja saisivat siinä monet työtä, 
kun pesisivät sitä kattoa.”

Hinta-arvio: eipä paljon 
mitään

H H H

Nämä tässä esitellyt hank-
keet ovat kaikki nyt kehittely- 
ja lujuuslaskelmavaiheessa. 
Jäämme jännittyneinä odot-
tamaan, mikä tai mitkä näis-
tä innoista tulevat ilahdutta-
maan kärsiviä kansalaisia ja 
julistamaan itsensä Ylitse-
päänsäjohtajan auvoisuutta.

PS. Joku työntekijäkansa-
lainen oli erehtynyt ehdot-
tamaan kertyneiden varojen 
käyttöä lasten, sairaiden ja 
vanhusten hyvinvoinnin lisää-
miseen, epäkohtien korjaami-
seen, työttömyyden ja asun-
nottomuuden poistamiseen, 
mutta onneksi hänet vaiettiin 
kuoliaaksi, erotettiin kansa-
laisuudestaan ja lähetettiin 
lomalle Kreikkaan.

Tapahtui kerran eräässä 
pohjoisessa megalopolis-

sa, että Ylipäänsäjohtaja to-
teutti alaisilleen innovaatio- 
ja designkilpailun. Tavoittee-
na oli löytää uusia, mullista-
via hankkeita juhlistamaan 
ylipäätään johtajan erinomai-
suutta kansanläheisesti.

Kilpailuun tuli runsaas-
ti ehdotuksia, olihan tarjol-
la muhkea palkinto, illalli-
nen itse Ylipäätänsäjohtajan 
kanssa. 

Toimituksemme on saanut 
käsiinsä kolme loppusuoralle 
yltänyttä innoa. Julkaisemme 
ne tässä osoittaaksemme Yli-
päällystejohtajan lakeijoiden 
luovuutta. 

Loppukilpailusta putosivat 
monet sinänsä innovatiiviset 
ehdotukset kuten esimerkiksi 

Ratas

pääkirjoitus

Pitkä kuuma kesä
Kreikassa radikaali vasemmisto nousi EU-politiik-
kaa vastaan ja sai murskavoiton toukokuun vaaleissa. 
Ranskan presidentinvaalit ratkaisi suhtautuminen EU:n 
kurjistamispolitiikkaan. 

Suomessa vasemmistopuhuri ei ole tarttunut aina-
kaan hallitusvasemmistoon. Kokoomus vie, mutta hal-
litusvasemmisto ei edes vikise vaan kehuskelee ”saavu-
tuksillaan”. Historiallinen saavutus sekin, että Jyrki Ka-
taisen hallitus on yhdeksän kuukauden aikana ehtinyt 
leikata julkisia menoja ja kiristää veroja jo yli viidellä 
miljardilla eurolla. Valtion tämän vuoden budjetti on 54 
miljardin euron tasolla.

Hallituksen päättämät julkisten palvelujen leikkaami-
set ja arvonlisäverojen korotukset iskevät ankarimmin 
pieni- ja keskituloisiin. Kuntasektori on jyrän alla, mutta 
pankkien tukeen ja Nato-ohjuksiin riittää miljardeja. Se 
on kylmää kyytiä.

Kokoomusvetoinen hallitus pyrkii alistamaan julkiset 
palvelut bisnekselle seurauksista välittämättä. Tervey-
denhuollossa tapahtuva lääkärifirmojen rahastus on va-
litettavasti vasta alkua tälle kehityssuunnalle. 

Ensi syksynä käydään kunnallisvaalit, joissa samoilta 
puolueilta tultaneen kuulemaan lupauksia hyvinvointi-
valtiosta, paremminvointivaltiosta ja kenties vielä fantas-
tisemmasta welfare-statesta. Eikä näiden poliitikkojen 
korvia vielä toistaiseksi edes kuumota.

Vappumarssilla ja -tilaisuuksissa oli tänä vuonna ai-
empaa enemmän ihmisiä. Muiden muassa Occupy-liike 
on herätellyt ihmisiä rahanvaltaa vastaan jo useamman 
kuukauden ajan. Euroopan tilanne ei voi olla heijastu-
matta Suomeen. Navakkaa tuulta on luvassa.

Kesäisessä Helsingissä ei tarvitse onneksi kävellä sete-
litukko rintataskussa päästäkseen osalliseksi kulttuuri-
tarjonnasta. Aktiivisten ihmisten toiminta tekee mahdol-
liseksi monenlaiset epäkaupalliset kesätapahtumat niin 
asuinalueilla kuin vaikkapa 
Alppipuistossa. Guggenheim 
pysyköön kotona.

Lämmintä kesää ja kuume-
nevaa syksyä!

KALLE HERNBERG
SKP:n Helsingin kaupungin 
piirijärjestön puheenjohtaja

Data vapaaksi!
jelmistoja, eivätkä kokemukset 
aina ole olleet parhaasta pääs-
tä. Mikäli datan käytöstä päät-
tävät kaupalliset tahot, tavalli-
nen kaupunkilainen voi vain toi-
voa, että toteutuvat palvelut ovat 
käytännöllisiä.

Avointa koodia omana työnä

Samaan aikaan datan avaamis-
vaatimuksien kanssa esillä on 
edelleen ollut avoimen lähde-
koodin käytön lisääminen kau-
pungissa. Jokin aika takaperin 
60 valtuutettua allekirjoitti vih-
reiden Johanna Sumuvuoren 
aloitteen Open Officen käyttöön-
oton mahdollisuuksien selvittä-
misestä. Vuodenvaihteessa päät-
tyneen kokeilun loppuraportissa 
todettiin, että lukuisat kaupun-
gin hyödyntämät teknologiat tar-
vitsevat toimiakseen Microsoft 
Office -ohjelmistoja, eikä avoimen 
lähdekoodin käyttöön siksi voida 
yleisesti siirtyä.

Miksi kaupunki vain levittelee 
käsiään kaupallisten toimijoiden 
tarjoamien teknologioiden edes-

sä? Miksi se ei toteuta tarvitta-
via rajapintoja ja sovelluksia itse, 
avoimena lähdekoodina? Kunta 
voisi palkata tietohallintoon jou-
kon ohjelmoijia ja analyytikkoja, 
joiden tehtävänä olisi kehittää 
kaupungin ja kaupunkilaisten 
tarpeiden mukaisia ohjelmistoja, 
ja auttaa ihmisiä hyödyntämään 
kaupungin julkaisemaa dataa.

Parhaimmillaan avoimesta da-
tasta voisivat hyötyä kaikki. Si-
tä voisi käyttää demokraattisen 
päätöksenteon pohjana, ja esi-
merkiksi kaupunginosakohtaiset 
asukasvetoiset projektit voisivat 
kehittää täysin ennennäkemättö-
miä digitaalisia sovelluksia, jois-
ta puuttuisi virkamiesvetoisten 
toteutusten jähmeys. Avoin data 
tarjoaisi loistavan mahdollisuu-
den aivan uudenlaisen tietoyh-
teiskunnan syntymiseen. Näyttää 
kuitenkin että Helsingissä suun-
ta on hieman toinen, elleivät kau-
punkilaiset muuta vaadi.

HEIKKI KETOHARJU
Kommunistisen nuorisoliiton 

puheenjohtaja

http://heikki.ketoharju.info 

Helsingin kaupunki tuottaa val-
tavat määrät dataa, informaatiota 
lukuisien eri virastojensa kautta. 
Pitkään kaikki tieto on ollut vain 
kaupungin omien organisaatioi-
den käytössä.

Viime aikoina niin yksittäiset 
aktivistit kuin erilaiset järjestöt 
ja yhtiötkin ovat alkaneet vaatia 
datavarantojen avaamista vapaa-
seen käyttöön. Se on kunnianhi-
moinen ja edistyksellinen hanke, 
mutta paljon on kiinni siitä, mi-
ten se päätetään toteuttaa. Kau-
pungin tuottaman datan määrä 
on niin valtava, että se ei vielä si-
nällään edistä tasa-arvoa ja de-
mokratian toteutumista.

- Tällä hetkellä kaupungil-
la ei ole suunnitelmissa palkata 
yhtään työntekijää auttamaan 
kaupunkilaisia datan hyödyntä-
misessä. Vaarana tässä on, että 
data hyödyttääkin ennen kaik-
kea isoja yrityksiä, joilla on varaa 
palkata työntekijöitä työstämään 
aineistoa, kommentoi SKP:n ja 
Helsinki-listojen kaupunginval-
tuutettu Yrjö Hakanen.

Yksityisillä yrityksillä on tie-
tenkin omat syynsä kehittää oh-

Lauttasaaren hinaaminen Kaup-
patorin edustalle, Meri-Rastilan 
rakennusten purkaminen ja alu-
een muuttaminen kanavoitetuk-
si pienvenesatamaksi, Guggen-
heimin taidemuseon sijoittami-
nen Katajanokalle ja Saimaan 
vesistön siirtäminen Helsinkiin. 

Loppukilpailun kolme talent-
tia ovat:

H H H

Nimim. ”Kerrasta poikki”:
”Tunneli Kauniaisiin. Kun ra-

kennetaan tunneli Kauppatorilta 
Kauniaisiin, voidaan Kauniainen 
liittää Helsinkiin lähes huomaa-
matta. Ainakin jos se tehdään 
yöllä. Ja koska molemmat alkavat 
K-kirjaimella, syntyy synergiae-
tua. Lisäksi Kauniaisten ruotsin-
kielinen nimi alkaa G:llä.”

Hinta-arvio: kohtuullinen

Nimim. ”Minunkin Yli”:
”Eduskuntatalo remonttiin. 

Se kun on niin ruma, eikä sovi 

megalopoliksen imagoon, niin et-
tä puretaan se kokonaan ja ra-
kennetaan tilalle pilvenpiirtäjä. 
Sinne voidaan sitten sijoittaan 
kaikki taivaanrannanmaalarit 
piirtämään pilviä. Niitä piirrok-
sia tulevat sitten kansalaiset ih-
mettelemään ulkomailta asti ja 
kaunis megalopoliksemme saa 
rikkautta.”

Hinta-arvio: melko halpa

H H H

Nimim. ”Toivottavasti voitan, 
luultavasti”:

”Kate kaupungin ylle. Koska 
ovat säät muuttuneet niin kum-
mallisiksi eikä voi enää luottaa, 
että milloin sataa lunta ja milloin 
vettä, niin ehdotan, että koko 
kaupungin ylle rakennetaan lä-
pinäkyvä katto. Ja siihen sitten 
sadettimet, joilla voi öisin pestä 
autoja, mutta päivällä voisi ol-
la aina lämmintä ja aurinkoista. 
Säästöäkin siitä tulisi, sillä enää 
ei tarvitsisi talvella aurata lumia. 

VastaVirta
festivaali 22.9.2012
vanha ylioppilastalo

Radikaaleja vasemmistolaisia 
ja punavihreitä vaihtoehtoja. 
vastavirran kulttuuria. 
Helsingin vanha ylioppilastalo 
vallataan taas. 
www.skp.fi
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olisi vain harmaata laskelmallista 
ja kaupallista. 

Mitä Guggenheimin 
alta nousee?

Guggenheimin harmaan uhka 
siirtyi syrjään. Kun suuret paina-
vat ja ahdistavat massat liikkuvat 
pois kuin ikijäät jokin niiden alla 
ollut alkaa kohota. Toivon, että se 
Helsingissä tarkoittaa taiteilijoi-
den radikalisoitumista. 

Guggenheim on osoittanut, et-
tä meidän kuntalaisten on syytä 
alkaa seurata tosi paljon tiiviim-
min ja tarkemmin, mitä poliit-
tinen eliitti suunnittelee ja val-
mistelee. Miten oli mahdollista 
teettää äärettömän kallis, toista 
miljoonaan euroa maksanut sel-
vitys Guggenheimin Helsinkiin 
tuomisesta? Miten on mahdol-
lista että, opettajien lakisääteisiä 
palkankorotuksia ei oltu huomi-
oitu koulujenbudjeteissa? Mi-
ten kiinteistöviraston tilakeskus 
voi tuplata koulujen tilavuokria 
peruskorjaus ten yhteydessä? Ku-
ka ehdottaa energialaitosta siir-
rettäväksi Natura-alueelle jne jne 
jne.

Huonot johtaja saavat mennä

Museojohtajat, jotka ovat lopet-
tamassa omia museoita, joutavat 
mennä isojen vesien taa Guggen-
heimiensa perään. Ja kaupungin 
päättäjät, jotka yrittävät maksat-
taa kriisin laskut ja yksityisen 
bisneksen sijoiutukset kuntalai-
silla, joutavat saada poliittises-
ti turpiinsa viimeistään syksyn 
kuntavaaleissa.

JP VÄISÄNEN
SKP:n pääsihteeri, käsitetaiteilija

Good bye Guggenheim! 
Taidemuseonjohtaja Janne Gal-
len-Kallela-Siren ei onnistunut 
lopettamaan kaupungin taide-
museota. Kokoomuslaisen kau-
punginjohtaja Jussi Pajusen 
suunnitelma maksattaa kunta-
laisilla yksityinen kulttuuribis-
nes ei mennyt läpi. Asioihin voi 
siis vaikuttaa. Pidetään esillä 
vaatimusta taiteilijoiden toimeen-
tulon parantamisesta ja paikalli-
sen kulttuurin vahvistamisesta. – 
Eikä unohdeta, että G-taistelussa 
nousi esille tahto tuplata kuva-
taiteen määrärahat neljästä lähes  
kahdeksaan miljoonaan!

Vaihtoehto 
yksityistämiselle

Rikkaan Helsingin kaupungin 
on mahdollista panostaa entistä 
enemmän asukkaiden hyvinvoin-
tiin. Kulttuurin rahoitusta tulee 
laajentaa. Kulttuuri on muutakin 
kuin yläkerran bileitä, outoa kä-
sitetaidetta ja oopperaa. 

Riippuu ihan politiikasta mihin 
suuntaa halutaan mennä. Gug-
genheim-hankkeen kaatuminen 
antaa toivoa poliittiselle muu-
tokselle Helsingissä. Hanke olisi 
yksityistänyt kunnallisen kult-
tuuripalvelun. Se olisi lopettanut 
kaupungin oman taidemuseon 
ja korvannut sen kansainvälisel-
lä bisneksellä. Yksityistämiselle 
on vaihtoehtoja. Kaupunkilainen 
voi kuluttajan roolin sijaan olla 
kulttuurinen subjekti, osallistu-
ja, vaikuttaja ja olla mukana yh-
teisen rakentamisessa. Tässä toi-
sessa ”suunnassa” kunnalla ja 
valtiolla on merkittävä ja keskei-
nen vastuunkantajan rooli pal-
velujen tuottamisessa. Kulttuu-
ri on kuntalaisen perusoikeus ja 
kunnalla on siihen liittyen paljon 

Lähipalvelujen puolesta, ei Suur-Helsingille
Perustuslain mukaan kuntien 
hallinto perustuu asukkaiden it-
sehallintoon. Hallitus valmiste-
lee kuitenkin kuntarakenteiden 
muutosta, joka yhdistäisi suu-
rimman osan kunnista ja keskit-
täisi palveluja, mutta asukkailta 
ei ole kysytty mitään.

Helsingissä on päätetty de-
mokratiahankkeesta, jonka mu-
kaan asukkaiden vaikutusmah-
dollisuuksia lisätään ja valtuus-
ton roolia vahvistetaan. Mutta 
kaupunginhallitus ei halunnut 
antaa edes valtuuston päät-
tää lausuntoa kuntauudistuk-
sesta, kritisoi SKP:n ja Helsin-
ki-listojen Yrjö Hakanen, kun 
kaupunginvaltuusto keskusteli 
kuntauudistuksesta.

Kritiikitöntä suuruuden 
ihannointia

Akatemiaprofessori Kaarlo Tuo-
ri pitää ”demokratian irvikuva-
na” sitä, että uudistuksen linja 
on lyöty lukkoon julkisuudelta 
salassa käydyissä hallitusneu-
votteluissa. Hän katsoo asukkai-
den vaikutusmahdollisuuksia ja 
itsehallintoa koskevien perustus-

lain säädösten edellyttävän, että 
palvelujen turvaamiselle etsitään 
muita vaihtoehtoja kuin suur-
kunnat ja pakkoliitokset. (Kunta-
rakennekirja, KAKS)

Hallinto-oikeuden professori 
Olli Mäenpää puolestaan arvos-
teli uudistuksen ”vaihtoehdoton-
ta valmistelua, suuruuden kritii-
kitöntä ihannointia, kuntalaisten 
unohtamista ja hyvinvointiyhteis-
kunnan kehittämiseen liittyvien 
haasteiden ohittamista”. 

Hakanen kiinnitti valtuustos-
sa huomiota siihen, että Suo-
men paikallishallinnon suurin 
ero muihin Euroopan maihin 
ei ole kuntien koko tai määrä, 
vaan vaaleilla valittujen maa-
kuntahallinnon ja isojen kun-
tien kaupunginosavaltuustojen 
puuttuminen.

40 000 työpaikkaa uhattuna

Kuntien palvelujen suurin ongel-
ma on valtion rahoituksen leik-
kaaminen 90-luvun alun tasos-
ta yli viidellä miljardilla eurolla. 
Hallituksen kuntauudistuksessa 
ei tästä puhuta lainkaan. Päin-
vastoin hallitus on päättänyt lei-

kata kunnilta tällä vaalikaudella 
3,8 miljardia euroa lisää. Kunta-
ministeri Henna Virkkusen (kok) 
mukaan kunnista aiotaan vähen-
tää yli 40 000 työpaikkaa. Isoja 
vähennyksiä ei synny vain pikku-
kunnissa vaan ne heikentäisivät 
myös helsinkiläisten palveluja.

Hakanen esitti, että Helsinki 
tunnustaa naapurikuntiensa oi-
keuden itsenäisyyteen ja lopettaa 

kitys ei näy viivan alla vaan nii-
den merkitys muhii kulttuurisen 
mullan alla – siellä missä me tun-
nustellaan asiat ja paikat todek-
si, omiksi ja missä käsitteet tule-
vat taloksi ja ihmisen olo kodik-
si. Siellä syntyy isänmaa ja siel-
lä juodaan äidinmaitoa. Koti on 
kulttuurissa tärkeää, koska siel-
tä syntyy uskallus kyseenalais-
taa, tehdä asiat omalla tavalla ja 
toisin – sieltä nousee myös vaa-
timus ja oivallus erilaisuuden ja 
suvaitsevaisuuden hyväksymi-
sestä. Ilman toiseutta ja erilaista 

vastattavaa kulttuurin saavutet-
tavuuden parantamisessa ja ko-
ko kulttuurin käsitteen uudelleen 
määrittelyssä.

Kulttuuria ja demokratiaa 
ei voi ostaa

Kulttuuri on juureutumista osak-
si aikaan ja paikkaa. Kulttuuria 
ei voi ostaa vaan se tehdään ja 
eletään. 

Kulttuuria varten pitää olla 
myös rahoitusta toimiin, jotka 

eivät tuotteista, eivät brändää tai 
edistä minkään tavaran myyntiä. 
Rahoitusta tarvitaan radikaalei-
hin utopiahankkeisiin ja aloit-
teisiin, jotka edistävät monikult-
tuurisen ymmärtämisen taitoja, 
vaikka ne eivät taloussuunnitte-
lijan työpöydällä eikä millimetri-
paperilla jättäisi viiva alle kerras-
saan yhtään mitään. 

Mielipidelehtien, kansalaisyh-
teiskunnan aloitteiden, tilai-
suuksien, erilaisten oman pai-
kan näyttämisfoorumeiden ja ”I 
have a dream” -tempausten mer-

megalomaanisen Suur-Helsin-
gin tavoittelun. Hän esitti uutta 
suuntaa kuntauudistukselle:

– Kuntien rahoitusta on vah-
vistettava perumalla valtion-
osuuksiin tehdyt leikkaukset, 
panemalla pääomatulot kunnal-
lisverolle ja muuttamalla kunnal-
lisvero progressiiviseksi. Helsin-
gissä voidaan myös ohjata kau-
pungin ylijäämistä lisää rahaa 

palveluihin.
– Talouden taantuma ja ra-

kennemuutos korostavat kuntien 
merkitystä uusien työpaikkojen 
luomisessa ja työelämän paran-
tamisessa. Tämä on iso tasa-ar-
vokysymys, kun pääosa kuntien 
työntekijöistä on naisia.

– Haasteena on tehdä hyvin-
vointikunnista myös ekologises-
ti kestävän kehityksen kuntia. 
Se on panostamista lähipalvelui-
hin, joukkoliikenteeseen, ener-
giatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan. 

– Päätöksentekoa on uudis-
tettava osallistuvan demokra-
tian, lähidemokratian ja itse-
hallinnon periaatteiden mukai-
seksi. Se tarkoittaa mm. osal-
listuvaa budjetointia ja vaaleilla 
valittavia kaupunginosavaltuus-
toja. Lisäksi tarvitaan koko Hel-
singin seutua koskevia asioi-
ta ohjaamaan vaaleilla valittava 
metropolivaltuusto.

Huhtikuussa ilmestyi Yrjö Ha-
kasen toimittama kirja Toisenlai-
nen kuntakartta – demokraattiset 
hyvinvointikunnat (TA-Tieto Oy), 
jossa hahmotellaan vaihtoehtoja 
hallituksen ajamille jättikokoisil-
le markkinakunnille. 

Lähipalvelujen puolesta ja hallituksen ajamaa kuntauudistusta vas-
taan otettiin kantaa Helsingin vappumarssilla.  
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Sitovat normit vanhuspalvelulakiin
Ihmisellä oli tapana puhua toisel-
le kovalla äänellä, joka joskus ylti 
huutoon saakka. Puheen sisältö 
liittyi työhön, mutta sanat eivät 
ilmeisestikään aina olleet asialli-
sia tai mairittelevia. - Poliisi tutkii 
asiaa pahoinpitelyrikoksena.

Suljetussa, hämärässä ja ihmi-
sen eritteiden hajun täyttämässä 
huoneessa makaa hiljaa vaike-
roiva ja joistain aineista sekaisin 
oleva ihminen sänkyyn sidottu-
na. Kauhuelokuva, panttivankiti-
lanne, sieppaus? Ovatko poliisin 
erikoisjoukot jo valmiusasemissa 
tilanteen purkamiseksi? 

Ei, eihän poliisia. Suljetun, si-
dotun ja huumatun ihmisen ta-
pausta ei aina pidetä rikoksena. 
Kuvatussa tapauksessa kysymys 
on vain normaalista arkipäivästä 
useissa vanhuspalvelun ympä-
rivuorokautisen hoidon paikois-
sa. Vanhus ylilääkitään, sidotaan 
sänkyyn ja laitetaan vaipat, jotta 
hän olisi hiljaa paikoillaan ja hä-
nestä ei olisi haittaa. 

Porvarienemmistöinen Suo-
mi ja Helsinki toteuttavat usein 
epäinhimillisellä tavalla vanhus-
ten hoitoa. Kauniit sanat ja lu-
paukset eroavat täysin rapautu-
van hyvinvointi-Suomen karusta 

todellisuudesta.

Lakiin sitovat 
määräykset

Vanhuspalvelulain uusi luonnos 
sisältää eräiden lainsäädännön 
parannusten ja hyvien tavoittei-
den ohella vakavia puutteita, jois-
ta keskeisin on hoitohenkilöstön 
mitoituksen puuttuminen. 

Työ vanhusten parissa sisältää 
paljon   hyvin konkreettisia asioi-
ta: pukemista, vessassa käyntiä, 
pesemistä, syöttömistä, lääkitys-
tä, askartelua ja yhdessäoloa tai 
em. toimintojen avustamista. Hy-
vä ja laadukas avustaminen, tu-
ki ja hoito vaativat aikaa. Yhden 
hoitajan resurssit ovat rajalliset. 
Lakiin tarvitaankin ehdottomasti 
henkilöstön vähimmäismitoitus, 
joka on hoidon laadun perusta. 
Ilman tällaista vähimmäisvaati-
musta hoidon laatu voi heiken-
tyä, ja vanhus voi joutua entistä 
sitovampaan hoitamiseen tai kal-
liimpaan sairaalahoitoon.

Vanhuspalvelulaissa on olta-
va myös tarkemmat määräykset 
henkilökunnan koulutus- ja teh-
tävärakenteesta. Nykyinen laa-

tusuositus ei ole ohjannut hoi-
tamaan henkilöstön mitoitus- ja 
kelpoisuusasioita kuntoon. 

Henkilöstön vähimmäismäärä 

on myös työntekijöiden työhyvin-
voinnin ja jaksamisen lähtökoh-
ta. Työntekijöiden ammattitaito, 
osaaminen ja hyvinvointi edistä-

Ikäihmiset toivoivat terveysaseman palvelujen saamiseen nopeutta Kon-
tulassa tehdyssä Mitä haluat muuttaa Helsingissä -kyselyssä. Kontu-
lan uutta palvelukeskusta kiiteltiin. Juha Hämäläinen kyselemässä.

vät laadukkaan ja tehokkaan hoi-
don toteuttamista.

Onko sosiaaliministeri Maria 
Guzenina-Richardson (sd) luo-
punut henkilöstömitoitusten kir-
jaamisesta lakiin siksi, että hal-
litus jatkaa kuntien rahoituksen 
leikkaamista ja kuntaministeri on 
ilmoittanut tavoitteeksi vähentää 
yli 40 000 työpaikkaa kunnista?

Subjektiiviseen 
oikeuteen ikäraja

Lakiluonnoksessa on luovuttu 
aiem min esillä olleesta 75 vuo-
den ikärajasta, joka oikeuttaisi 
saamaan tarpeen mukaista hoi-
toa, kuntoutusta ja palveluja. Tä-
män subjektiivisen oikeuden ikä-
raja tulee sisältyä lakiin.

Samalla on säilytettävä luon-
noksessa mainittu oikeus hoi-
don ja palvelujen saamiseen il-
man ikärajaa. Voihan hoidon ja 
palvelujen saamisen tarve olla 
myös nuorempana, jos toiminta-
kyky on menetytty tai heikenty-
nyt sairauden tai vaikean vaivan 
johdosta.

”Hoitotyö on raskasta, 
mutta tuottaa myös iloa”
Päivi Hedman saapuu Vuotalon 
kahvila Pokkariin hiukan rasittu-
neen näköisenä. Työssäkäyvällä 
opiskelija-yksinhuoltajaäidillä 
kiireitä riittää. Ja haastattelukin 
vielä pitäisi antaa. Ja illalla men-
nä töihin yövuoroon. 

”Pitää saada viikon kuluessa 
kasaan näyttötyö”, lähihoitajaksi 
valmistuva Päivi huokaisee. 

”Työttömyys on kamalinta 
mitä tiedän”

Päivi on kotoisin Savonlinnan 
seudulta. Alkuperäiseltä amma-
tiltaan hän on keramiikan koris-
telija. Tämän ammatin hän oppi 
työn ohella Arabian tehtailla. Tie 
vei kuitenkin takaisin Savonlin-
naan sairastelevia vanhempia 
auttamaan.

”Siellä olen kokenut pitkän 
työttömyysjakson. Se on kama-
linta mitä tiedän. Tiedän kyllä, 
miltä tuntuu kun on muutama 
euro tilillä ja lapsille täytyisi saa-
da ruokaa.”

Päivin vanhin poika Joona 
on nyt 25-vuotias ja jo avoliitos-
sa. Toinen poika Sante on 11-
vuotias. Päivi on ollut poikiensa 
yksinhuoltaja.

”En tiedä, miten olisin pär-
jännyt työttömänä kahden pojan 
kanssa, jos vanhempani eivät oli-
si auttaneet meitä.”  

Työttömyysaikana Päivi osal-
listui oma-aloitteisesti kaikkiin 
mahdollisiin työvoimapoliittisiin 
toimenpiteisiin. ”Yritin hank-
kia itselleni jonkinlaista henkis-
tä pääomaa. Kävin esimerkiksi 
virikeohjaajan kurssin ja muita 
lyhytkursseja.”

Kurssien käymisestä huoli-

matta työtä ei taantuvalta koti-
paikkakunnalta löytynyt, vaikka 
Päiville olisi kelvannut mikä ta-
hansa työ. Työttömyyskausi ve-
nähti pitkäksi.

Ammatin vaihto poisti 
työttömyyden

Lopulta Päivi haki töitä Helsingis-
tä, sai heti paikan ja muutti per-
heineen Savonlinnasta saman-
tien. Vuosi oli 2006. 

”Elämämme muuttui totaali-
sesti.”

Päivi on tehnyt epäpätevänä 
sijaisuuksia hoiva- ja hoitoalal-
la, esimerkiksi vammaisten sekä 
päihde- ja mielenterveyskuntou-
tujien parissa, vanhusten- ja ko-
tihoidossa. Töitä on ollut niin pal-
jon kuin ehtii tehdä.

 ”Huomasin, että teen mie-
luummin töitä ihmisten kuin as-
tioiden parissa, joten aloin opis-
kella lähihoitajaksi.”

Kun huoli leivästä oli poistu-
nut, Päivi kiinnostui politiikasta. 
Hän seurasi ensin Vasemmisto-
liittoa mielenkiinnolla, mutta ei 
mennyt mukaan toimintaan. 

”Jossain vaiheessa tuli iso pet-
tymys, kun he näyttivät luistavan 
kaikista hyvistä periaatteistaan. 
Vaalikeskusteluja vuonna 2008 
seuratessa huomasin SKP:n hy-
vän esiintymisen niissä.”

Se johti siihen, että Päivi on 
ollut jo kolmisen vuotta mukana 
SKP:n Helsingin Itäisen alueen 
osaston toiminnassa. 

Vanhusten tilanne on vakava

”Vanhusten hoito on raskasta 

työtä. Ja raskaammaksi sen te-
kee se, että henkilöstöresurssit 
on vedetty niin tiukoille,” Päivi 
pohtii. ”Tunnolliset hoitajat kär-
sivät huonosta omastatunnosta, 
kun eivät kerta kaikkiaan ehdi 
tehdä hoitotyötä kunnolla. Kii-

reen ei pitäisi kuulua ihmisten 
hoitotyöhön.”

Päivi ihmettelee, että vanhus-
ten laitospaikkoja yhä edelleen 
Helsingissä vähennetään. ”Kaik-
kihan tietävät, että vanhusten 
määrä on lisääntymässä, mutta 

päättäjät eivät ilmeisesti ole täs-
tä kuulleet.”

Vanhuksia pidetään jonossa 
odottamassa hoivapaikkaa liian  
pitkiä aikoja ja usein he ma-
kaavat sairaalassa, jonne eivät 
kuulu. 

”Kun vanhuksia kotiutetaan 
sairaalasta, niin melkein tietää, 
ketkä heistä tulevat pian takai-
sin. Näkeehän sen, että huono-
kuntoinen vanhus ei kotona yk-
sin pärjää. Kodinhoitajat käyvät 
korkeintaan kolme kertaa päiväs-
sä ja se ei heikossa kunnossa ole-
ville riitä.”

Vanhustenhoidon vähäiset re-
surssit ovat Päivin mielestä so-
siaali- ja terveystoimen isoin on-
gelma. ”Aina vaalien alla puhu-
taan, että nyt pistetään vanhus-
ten hoito kuntoon, mutta mitään 
ei kuitenkaan ole tapahtunut.”

Millä perusteella näitä 
päätöksiä tehdään?

Helsingin politiikassa Päiviä 
harmittaa eniten se, että asuk-
kaiden ääntä ei kuunnella pää-
töksiä tehtäessä. Eikä myöskään 
kaupungin henkilöstöltä kysytä 
mitään.

”Ihan selvää viestiä tulee ihmi-
siltä, mutta päättäjät eivät kuule. 
Onko kysytty esimerkiksi, kuka 
haluaa sosiaali- ja terveysviras-
tojen yhdistämistä jättivirastok-
si? Tällaiset päätökset eivät läh-
de tavallisten helsinkiläisten tar-
peista vaan jostain ihan muusta. 
Joku siellä kaupungin johdossa 
vain keksii idean ja sitä viedään 
läpi välittämättä asukkaiden 
vastustuksesta.” 

Jatkuvat organisaatiomuutok-

Päivi Hedmanin mielestä Helsingin pahin ongelma on vanhusten 
heitteillejättö.
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Sitovat normit vanhuspalvelulakiin

”Hoitotyö on raskasta, 
mutta tuottaa myös iloa”

Helsinki kilpailutuksen tiellä
Helsingin kaupungissa lyödään 
yhteen sosiaali- ja terveystoi-
mea. Ensi vuoden alussa syntyy 
jättivirasto, joka työllistää 15 000 
työntekijää.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen 
päällikkö Olli Salin pohtii kau-
pungin johdon ihastusta suu-
ruuden ekonomiaan, joka näkyy 
myös pääkaupunkiseudun kun-
nat niputtavassa metropolihank-
keessa. Salinin mukaan taustalla 
on kokoomuslaisen kaupungin-
johtajan Jussi Pajusen ja kump-
panien into alistaa julkiset palve-
lut markkinavallan alle.

– Se näkyy vaikkapa Helsingin 
kaupunginhallituksen runttaa-
massa palvelustrategiassa, jossa 
viritellään entistä enemmän ul-
koistuksia ja kilpailutuksia, sosi-
aali- ja terveyspuolella erityisesti, 
toteaa Salin.

Uutta huutolaisuutta

Salinin työpöydällä on tuore esi-
tys lastensuojelun kilpailuttami-
seksi. Esityksen takana on Hel-
singin sosiaalijohtaja Paavo Vou-
tilaisen palkkaama konsultti. Kil-
pailuttamisen periaatteita ollaan 
jo valmistelemassa.

Salin pitää lastensuojelun alis-
tamista markkinoiden hoidetta-
vaksi tolkuttomana ajatuksena.

– Kyseessä ovat joillekin per-
heille aivan välttämättömät pal-
velut, joiden pitäisi olla pitkäjän-
teisesti ja hyvin hoidettu. Sinne 
kun tuodaan markkinaehtoisuus 
ja omavastuun korostaminen niin 
seurauksena on heitteillejättöjä. 
Se merkitsee uudenlaisen huuto-
laisuuden syntyä, sanoo Salin. 

Kilpailuttamisen pakko ei tule 
Euroopan unionista, vaikka usein 
siihen vedotaankin. Kyseessä on 
kotikutoinen ideologinen valin-
ta, jota Salin pitää uusliberalisti-
sen talouspolitiikan kunnallisena 
sovelluksena. Hän huomauttaa, 
että esimerkiksi Helsingin päih-
depalveluja on suurelta osin kil-
pailutettu. Sillä sektorilla on ai-
van oleellisia palveluja pudonnut 
pois.

Kilpailutusta levitetään nyt 
lastensuojeluun, vanhuspalve-
luihin ja ties minne.

Yksi väline, jota istuva halli-

tus sekä helsinkiläiset porvarit 
suosivat ovat palvelusetelit: kun 
kaupunki ei pysty omaa palvelua 
tarjoamaan, annetaan asukkaal-
le palveluseteli, joka ei kuiten-
kaan korvaa palvelun hinnasta 
kuin osan. 

– Köyhät jäävät palveluseteli-
politiikassa jalkoihin, se on näh-
ty, toteaa Salin.

Voutilaisen missio

Helsingissä pyritään peruspalve-
luista tekemään puhtaasti mark-
kinavetoisia. Salinin mielestä so-
siaalijohtaja Paavo Voutilainen 
pyrkii rakentamaan ja luomaan 
markkinoita itse, mikäli niitä ei 
muuten synny. Se tuntuu olevan 
Voutilaiselle todellinen missio.

Tämä luo markkinavoimille 
otollisen mahdollisuuden kupa-
ta voittoja ihmisille lain mukaan 
kuuluvista, välttämättömistä 
palveluista. 

Ihmiset eivät palvelujen yksi-

tyistämiskehitystä tue.
– Kaikki tutkimukset ja baro-

metrit viittaavat siihen, että ih-
miset haluavat julkisesti verora-
hoilla tuotettuja, mieluiten mak-
suttomia palveluja, muistuttaa 
Salin. 

Nyt Helsingissä ollaan – ko-
koomuksen vastustuksesta huo-
limatta – luopumassa terveyskes-
kusmaksusta, mikä on Salinin 
mielestä hyvä kehityssuunta. 

Alibudjetointi jatkuu 
sosiaalipuolella

Sosiaali- ja terveystoimen orga-
nisaatiouudistus jakaa palvelut 
kolmeen: sosiaali- ja perhepalve-
lut, terveys- ja päihdepalvelut se-
kä hoiva- ja kuntoutuspalvelut. 

Uudistuksen osalta kaupun-
gin henkilöstöä on kuultu vain 
muodollisesti. Lähinnä on ker-
rottu missä mennään. 

Ja taustalla sosiaalijohtaja 
Voutilainen on jatkuvasti ujutta-

massa omaa agendaansa, jossa 
kaupungin omaksi toiminnaksi 
jätetään mahdollisimman vähän 
toimintoja. Sen sijaan yritysten 
ja hyväntekeväisyyden roolia kas-
vatetaan. Tällä Voutilainen pyr-
kii kalastelemaan kokoomuksen 
suosiota. 

Salin ihmettelee Voutilaisen 
intoa alibudjetoida sosiaaliviras-
ton kuluja. Kaupunginhallitus 
arvioi, että sosiaaliviraston bud-
jettia on kasvatettava 2,6 pro-
senttia. Voutilainen höyläsi itse 
reilut puolet pois ja esittää, että 
viraston budjettia lisätään vain 
noin prosentilla. Tämä ei Salinin 
mukaan riitä edes tiedossa ole-
viin työehtosopimusten mukai-
siin palkankorotuksiin. 

Alibudjetoinnilla Voutilainen 
ilmeisesti haluaa osoittaa ”joh-
tajuutta” ja olevansa leikkaus- 
ja kuripolitiikan nöyrä oppilas – 
hieman samaan tapaan kuin ko-
ko Suomi EU:ssa.

MARKO KORVELA

Palvelusetelit lisäävät eriarvoisuutta
Helsingin kaupunginvaltuus-
to palautti toukokuussa uuteen 
valmisteluun erityisesti kokoo-
muksen ajaman palveluseteliko-
keilun vakinaistamisen. Palve-
luseteleitä on kokeiltu hammas-
hoidossa, palveluasumisessa, 
lapsiperheiden kotipalveluissa ja 
eräissä muissa sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluissa. Kaupun-
gin maksamalla setelillä voi ostaa 
palvelun yksityisiltä yrityksiltä, 
jos maksaa osan hinnasta itse. 
Omavastuuosuus voi olla satoja 
euroja, ja enemmänkin.

Palvelusetelien käytön laajen-
tamista ja vakiinnuttamista on 
perusteltu sillä, että palveluse-
telit lisäävät valinnanvapautta 
ja että kokeilut ovat onnistuneet 
hyvin.

– Kenen valinnanvapaus on li-
sääntynyt? Niiden, joilla on varaa 
maksaa setelin päälle tuleva oma-
rahoitusosuus, totesi valtuuston 

keskustelussa SKP:n ja Helsinki-
listojen Yrjö Hakanen. 

– Esimerkiksi sosiaalihuolto-
lain mukaisessa palveluseteli-
asumisessa kaupunki maksaa 
vain hoivan, mutta vuokrat ja 
ateriat jäävät asukkaan makset-
tavaksi. Pieni- ja keskituloisilla ei 
ole asiaa palveluseteliasumiseen, 
jos heillä ei ole mahdollisuus saa-
da rahaa myymällä omaisuut-
taan tai omaisiltaan. Kaikilla ei 
ole myöskään riittäviä tietoja ja 
voimavaroja selvittää kaikkia pal-
velusopimusten arvioimiseen.

Ongelmia enemmän 
kuin hyötyjä

Mitä tulee kokeilujen onnistumi-
seen, se ei vastaa läheskään kai-
kilta osin väliraporttien tuloksia, 
Hakanen huomautti. 

– Terveyslautakunnan saama 

raportti kertoo, että kokeilun ai-
kana on tullut esiin enemmän 
ongelmia kuin mahdollisia hyöty-
jä. Raportin mukaan palvelusete-
lin käyttöä on rajoittanut se, et-
tä omavastuuosuus muodostuu 
usein käyttäjille liian kalliiksi ja 
on siten valinnanvapauden este. 
Kokeilu ei ole tuonut myöskään 
kaupungilla säästöjä, pikemmin-
kin päinvastoin.

Palvelusetelit tarjoavat yksi-
tyisille firmoille mahdollisuuden 
keskittyä yksinkertaisimpiin, 
parhaiten tuottaviin palveluihin. 
Kaupungille jäävät vaikeammat 
ja kalliimmat hoidot. Julkisten 
palvelujen kehittämiseen jää vä-
hemmän rahaa, kun sitä ohja-
taan yksityisen sektorin tukemi-
seen, arvosteli Hakanen.

Kokeilujen ja raporttien perus-
teella ei ole riittävästi tietoa sii-
tä, miten lakisääteiset velvoitteet 
subjektiivisista oikeuksista, pal-

velujen saamisen määräajoista, 
hyvästä palvelusta ja asiakas-
lain periaatteista toteutuvat, 
kun palveluja kaupallistetaan. 
Ongelma on myös sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kehittämi-
nen kokonaisuutena kun pal-
veluketjut hajotetaan useiden 
eri tuottajien vastuulle.

Yrjö Hakanen esitti, että ko-
keiluja jatketaan tarvittaessa 
ensi vuoden loppuun, mutta 
kokeilua ei laajenneta eikä va-
kinaisteta. Samalla hän esit-
ti selvitettäväksi kaupungin 
omien  palvelujen kehittämi-
seen perustuvia vaihtoehtoja 
palvelusetelien käytölle. 

Valtuuston enemmistö – 
koko vasemmisto, vihreiden 
enemmistö, osa perussuoma-
laisista ja kristilliset – palaut-
ti asian uuteen valmisteluun. 
Kiista palvelusetelien käytöstä 
jatkuu. 

set ovat myös raskaita työn-
tekijöille. Työnkuvat muuttu-
vat yhtenään, ja se aiheuttaa 
paineita.

”Nyt tarvittaisiin ponne-
kasta kansalaistoimintaa. 
Mutta ymmärrän kyllä, että 
ihmiset ovat tähän menoon 
turhautuneita eivätkä ai-
na jaksa osallistua ja ottaa 
kantaa.”

Ilon aiheita

Viime vuodet Päivi Hed-
man on harrastanut työn 
ohella vain opiskelua. ”Am-
mattitutkinnon lisäksi aloi-
tin viime syksynä Avoimessa 
yliopistossa sosiaalipsykolo-
gian opinnot. Se kiinnostaa 
todella paljon ja aion jatkaa 
sitä. En haaveile muusta 
kuin että saisin vielä opis-
kella, tehdä töitä ja elää ta-
vallista elämää.”

Päivillä on jo tiedossa en-
simmäinen työpaikka heti 
valmistumisen jälkeen. Hän 
menee kesäksi töihin Rinne-
kotiin, joka on kehitysvam-
maisten hoitolaitos. ”Haluan 
kokeilla erilaisia työympäris-
töjä ja tutustua laajasti sosi-
aali- ja terveyspuolen toimin-
taan Helsingissä.”

Hoitotyö on raskasta, mut-
ta se tuottaa myös iloa. 

”Hoitotyössä on joka päi-
vä omat hauskat hetken-
sä, ei sitä muutoin jaksaisi. 
Vanhukset ja muut hoivatta-
vat tuottavat paljon iloa. Ja 
on ilahduttavaa katsoa sai-
raalassa, miten ihminen saa 
avun ja alkaa toipua.”

MARJALIISA SIIRA

Vanhuspalvelut 
kuntoon Helsingissä

Kun lakiin saadaan selkeät 
määräykset, on niiden val-
vonta mahdollista. Lakiin on 
lisättävä kohdat, joissa on 
sank tiot lain rikkomisesta. 
Vastaavasti lain toimeenpa-
noa ja valvomista varten on 
osoitettava riittävät resurssit. 
Vanhuspalveluissa on kysy-
mys myös ihmisoikeuksista. 

Helsingissä kaupungin-
johtaja Jussi Pajunen (kok) 
on budjetoinut sosiaalimenot 
säännöllisesti alimittaiseksi. 
Kotihoidon palvelujen sisältö 
on vuosien mittaan karsittu 
minimiin ja laitospaikkoja vä-
hennetään jatkuvasti. 

Helsingillä on taloudel-
lisesti varaa parantaa van-
huspalvelujen määrää ja laa-
tua. Kaupunki on tuottanut 
voittoa vuosikausia. Tileil-
lä ja kassassa on rahaa lä-
hes miljardin verran. Niistä 
on ohjattava heti lisää rahaa 
vanhuspalveluihin. 

JUHA HÄMÄLÄINEN
Eläkeläisaktiivi 
Itä-Helsingistä

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Olli Salin on huolestunut peruspalvelujen määrärahojen reaalisesta 
vähentämisestä.
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Kevään merkkejä 
Kun näitä rivejä kirjoitettiin 
odotti Helsinki innolla al-
kavaa kesää. Kaikki etsivät 
merkkejä lähestyvästä ke-
sästä. Toisille niitä oli luon-
non puhkeaminen jälleen 
kukkaan, muuttolintujen 
saapuminen tai ensimmäi-
nen kukkaan puhkeava les-
kenlehti puron varrella, toi-
set kiillottivat ja huolsivat 
polkupyöriään taikka hanka-
sivat moottoripyörän kromia 
kiiltäväksi. Melko vähälukui-
selle joukolle helsinkiläisiä 
oli myös yksi varma kevään 
merkki, yhtiöiden vuosiko-
koukset sekä niissä päätetyt 
osinkojen maksut.

Palkankorotuksiin 
on varaa

Eurokriiseistä tai muista ta-
louden taantuman merkeistä 
riippumatta jaettavaa tämä-
kin keväänä riitti.  Jotkut yh-
tiöt maksoivat joitain sentte-
jä ja parhaat lähes kaksi eu-
roa osaketta kohden. Uutte-
rana saneeraajana tunnettu 
Alma Medialta osinkoa riitti 
40 senttiä osaketta kohden 
ja lähes kriisiin ajautunut 
Nokiakin pystyi maksamaan 
20 senttiä osakkeelta. Sum-

kein kolmikannassa, että 
vanhentuvilla työllisillä on 
liikaa vapaa-aikaa ja piden-
nettiin työuria. Tai selvällä 
suomella, avattiin pää nos-
taa eläkeikää.  

Työajan lyhentäminen 
esille

Aivan samaa röyhkeyttä Suo-
men päättäjillä kuin Kreikan 
ja muiden välimerenmaiden 
vastaavilla ei vielä ollut eli 
leikattiin maksettavia eläk-
keitä roimasti. Mutta on ai-
van selvää, ettei tehty eläke-
päätös ole viimeinen päätös 
vaan ensimmäinen eläke-
heikennys ellemme me tule-
vat eläkeläiset tätä kehitystä 
pysäytä.

Ainakin tämän kirjoittajal-
le on aivan selvää, että vaa-
timus työaikojen lyhentämi-
sestä pitää olla mukana seu-
raavalla työehtosopimusneu-
vottelujen kierroksella. Toi-
vottavasti kaikki tätä lukevat 
ja varsinkin ay-väki ymmär-
tävät tehdä samoin, taikka 
edessämme ovat hautaan as-
ti pidennetyt työurat.

TOIVO SAKSALA
Ay-aktiivi

Occupy Helsinki taistelee 
demokratian puolesta

nuslauseena ”We are all Greeks!” 
(Olemme kaikki kreikkalaisia!). 
Torikokous on myös järjestänyt 
opintotilaisuuksia ja kulttuurita-
pahtumia. Ennen kaikkea se on 
tarjonnut paikan keskustelulle ja 
vaihtoehtojen kehittelylle. 

Rajoittaako Helsinki 
kokoontumisvapautta?

Torikokous päätti toukokuus-
sa jatkaa huolimatta kaupun-
gin yrityksestä ”siistiä” alue 
mielenosoittajista häätämällä 
Torikokouksen. 

Rakennusvirasto perusteli 
päätöstä häätää mielenosoittajat 
sillä, että kaupungin tulkinnan 
mukaan esimerkiksi teltat eivät 
ole julkiseen kokoontumiseen ja 
mielenosoitukseen kuuluvia vä-
lineitä. Tälle tulkinnalle ei löy-
dy laillisia perusteita. Kaupunki 
on siis ottanut uhkaavan ja ar-
veluttavan askeleen kohti kan-
salaisten kokoontumisvapauden 
rajoittamista. SKP:n ja Helsinki-
listojen valtuustoryhmä vaati-
kin kaupungin johtoa perumaan 
häätöuhkauksen. 

Torikokous kutsuu 
jatkamaan

Ympäri Eurooppaa ja maailmaa 
ovat suuret ihmisjoukot liikkeellä 
vaatimassa demokratiaa ja rahan 
vallan kaventamista. Torikokous-
Occupy Helsinki -liike on suo-
malaisille mahdollisuus seurata 
kansainvälistä esimerkkiä, tuoda 
Suomen vaihtoehdottomuuden 
ilmapiiriin kyllästyneitä ihmisiä 

ja järjestöjä yhteen ja synnyttää 
toivoa ja näköaloja vastarinnasta, 
joka saattaa pysäyttää kapitalis-
tisen järjestelmän hyvinvointival-
tiota nakertavat rattaat.

Kasvaakseen liikkeen on tär-
keää laajentaa yhteyksiä niin 
alueellisesti kaupunginosiin ja 
lähiöihin kuin myös kansalais-
järjestöihin ja kansanliikkeisiin, 
erityisesti ay-liikkeeseen. Tou-
kokuun 12.päivä järjestetyn uu-

Viime lokakuussa Helsingissä 
järjestettiin kansainvälisen toi-
mintapäivän torikokous. Narink-
katorille kokoontui satoja ihmisiä 
kertomaan huolensa ja keskuste-
lemaan muiden nykymenoon tyy-
tymättömien kanssa. Torikokous 
innoitti ihmiset jatkamaan mie-
lenosoitusta ja keskustelua pää-
tettiin jatkaa vanhojen VR-maka-
siinien kupeessa, Kansalaistorin 
laidalla.

Torikokous-Occupy -kansa-
laisliikkeen aktiivit järjestivät ih-
misten torille telttoja ja muita ko-
koustarpeita. Kokouksia alettiin 
pitää päivittäin ja sitten kerran 
viikossa. 

”Me olemme 99 %”

Kansalaisliike saa innoituksensa 
niin arabikeväästä kuin Espanjan 
tyytymättömien toreilta ja New 
Yorkin Occupy Wall Street –mie-
lenosoituksista. Se suuntautuu 
suuryhtiöiden taloudellista val-
taa ja poliittista eliittiä vastaan. 
”Me olemme 99 prosenttia.” 

Liike toimii todellisen demo-
kratian puolesta, jotta kansan 
suuri enemmistö pääsisi päättä-
mään asioista jotka sitä koske-
vat. Se pyrkii yhdistämään ny-
kymenoon kyllästyneitä ihmisiä, 
järjestöjä ja liikkeitä.

Torikokous-Occupy-liike on 
jatkanut Helsingissä talven yli. 
Se on järjestänyt mielenosoi-
tuksia muun muassa Nordea-
pankin edessä, Helsingin ydin-
voimalahankkeisiin osallistu-
mista vastaan ja EU:n ajamaa 
leik kauspolitiikkaa vastustavien 
kreikkalaisten tukemiseksi tun-

korvauksen. On vuoden lopussa 
mielenkiintoista nähdä, kummat-
ko ovat kuluvana vuonna tienan-
neet enemmän, osakkeenomista-
jat vai palkansaajat.  Ainakin jo 
nyt voi päätellä, että palkanko-
rotusvaraa olisi ollut ”raamiso-
pimusta” enemmän ja kansanta-
loutta parantavaa kulutusta olisi 
syntynyt.

Eipä meitä duunareita ns. laa-
dullisillakaan parannuksilla hel-
litty. Päinvastoin, päätettiin oi-

den kansainvälisen toimintapäi-
vän keskusteluissa nousi esille 
yhtenä mahdollisena toiminnan 
jatkamisen etappina mielenil-
maus hallituksen kokoontuessa 
elokuussa Säätytalolle budjetti-
riiheen, ”Occupy Säätytalo”.

MIKKO KORHONEN

Lisätietoja 
http://torillatavataan.wordpress.com

mat saattavat tuntua pienilta, 
mutta jos omistaa tuhansia tai 
peräti miljoonia osakkeita, niin 
korvaus omistamisen vaivasta on 
kohtuullinen.

Tämmöistä tavallinen perus-
tason ay-aktiivi ei oikein voi ym-
märtää. Meiltä palkansaajilta 
edellytetään matalatasoisia TES- 
ratkaisuja, kuten viime syksyn 
”raamisopimus”. Sehän toi vai 
parin kympin palkankorotukset 
kuukaudessa ja 150 euron kerta-

Maunulan 
kulttuuritaloa 
kiirehditään

Jo vuosia Maunulaan suunni-
teltu uusi kirjasto-, työväen-
opisto- ja nuorisotalo on uhan-
nut taas viivästyä. Tällä kertaa 
jarruttajaksi ryhtyivät yllättäen 
Työväenopiston rehtori ja vara-
rehtori, jotka esittivät opiston 
vetäytymistä hankkeesta. 

Työväenopiston johtokun-
nassa vetäytymisesitys torjut-
tiin. Vihreiden Johanna Hau-
takorven ja SKP:n ja Helsin-
ki-listojen Heikki Takkisen 
esityksestä johtokunta ilmoitti 
pitävänsä tärkeänä hankkeen 
toteuttamista ja tilojen valmis-
tuessa tarvittavien lisämäärä-
rahojen saamista. 

Kaupunginvaltuustossa 
SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö 
Hakanen kokosi aloitteen, jos-
sa kaikkien valtuustoryhmien 
edustajat (paitsi kristilliset) 
kiirehtivät talon rakentamis-
ta ja esittävät lisämäärärahoja 
sen toimintaan. 

Metron riskeistä 
varoitettiin ennalta

Helsingin metron täysautoma-
tisoinnin ongelmat eivät tul-
leet yllätyksenä. Kun valtuusto 
päätti asiasta keväällä 2006, 
kertoi valtuutettu Yrjö Haka-
nen työsuojeluinsinööri Tapio 
Siirilän kirjoituksiin nojaten 
juuri niistä ongelmista, jotka 
ovat nyt lykänneet hanketta 
ja joista HKL kiistelee Siemen-
sin kanssa. Hakanen arvoste-
li myös metrojunien ja länsi-
metron asemien lyhentämis-
tä, koska se tuo itämetroon 
ruuhkia. 

Hakanen esitti 2006 täys-
automaation sijasta puoliau-
tomaatiota, jossa junissa on 
kuljettajat ja junia ei lyhenne-
tä. Muista ryhmistä ei tälle löy-
tynyt tukijoita. 

Lampan talolla 
keinotellaan

Kauppatorin laidalla oleva 
Lampan talo joutui viisi vuotta 
sitten kiinteistökeinottelun uh-
riksi. Kokoomuslaiset kiinteis-
tölautakunnan puheenjohtaja 
ja kaupunginjohtaja junailivat 
arvotalon myynnin kokoomus-
laiselle Espoon kaupunginhal-
lituksen ex-puheenjohtaja Ilk-
ka J.Karille. Vain SKP:n ja 
Helsinki-listojen edustaja vas-
tusti kauppaa.

Talon ostanut Kari ei ta-
loussotkuiltaa kyennyt toteut-
tamaan kaupan ehtoja ja talo 
sai ränsistyä vuosia. Kaupun-
gilla olisi ollut oikeus purkaa 
kauppa, mutta sitä ei tehty, 
vaikka SKP ja Helsinki-listat 
sitä esitti. Kun kaupunki on 
nyt tehnyt kaavamuutoksen, 
hyödyn saa talon uusi omista-
ja Hartwall Capital. 

Posti- ja logistiikka-alan ay-aktiivi Toivo Saksala vappumarssilla. 

Torikokokous-Occupy –kansalaisliike järjesti 12.5. kansainvälisen 
mielenosoituspäivän rahavaltaa vastaan ja todellisen demokratian 
puolesta. 
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Suomen 
kommunistinen 
puolue 
H Helsingin kaupungin 
piirijärjestö ry
Haapaniemenkatu 7–9 B, 
9. krs, 00530 Helsinki
p. (09) 774 38 140
helsinginpiiri@skp.fi
www.skp.fi/helsinki
Puheenjohtaja 
Kalle Hernberg 040 743 34 73
kalle.hernberg@gmail.com
Piirisihteeri 
Toivo Koivisto 050 341 25 90
toivo.koivisto@gmail.com 
H SKP:n Etelä-Helsingin os.
Juha-Pekka Väisänen 
050 573 85 98
juha-pekka.vaisanen
@skp.fi
H SKP:n Etu-Sörkan osasto
Jonas Mithiku 
044 542 85 34
jonasmithiku@yahoo.co.uk
H SKP:n Helsingin posti– ja 
logistiikka-alan osasto
Sippo Kähmi 040 706 12 23
teenik@kolumbus.fi
H SKP:n Koillis-Helsingin os.
Jorma Heinonen (09) 351 55 68
helsinginpiiri@skp.fi
H SKP:n Käpylän ja Kumpulan 
osasto
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040 556 01 50
japijarmo@gmail.com
H SKP:n Maunulan-Pakilan os.
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H SKP:n Helsingin itäisen 
alueen osasto
Juhani Lilja 0400 722 706
jussi.lilja@iki.fi
H SKP:n Pitäjänmäen osasto
Heikki Vuorinen (09) 566 44 08
heikki.vuorinen@helsinki.fi

H SKP:n ja Helsinki-listojen 
valtuustoryhmä
www.helsinki-listat.fi
Kaupunginvaltuutettu 
Yrjö Hakanen 050 341 23 20
yrjo.hakanen@skp.fi, 
www.yrjohakanen.fi
Varavaltuutetut:
Seppo Lampela 
steen1@monsp.com
Kari Peitsamo 
repe.rocks@jippii.fi
Valtuustoryhmän sihteeri:
Olli Salin olli.salin@hel.fi

H Pääkaupunkiseudun 
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Kevään merkkejä 

Tule tekemää 
muutos 
kuntavaaleissa

Loppu Kataisen ja Pajusen leikkauslistoille

Hallituksen ministerit arvos-
telivat vappupuheissaan rik-
kaiden ja johtajien ahneut-
ta. Ministereiden pitäisi kat-
soa peiliin ja kysyä itseltään, 
miksi hallitus jätti juuri pää-
omatulot kokonaan veron-
kiristysten ulkopuolelle. Tai 
miksi Nokia ja muut suuryh-
tiöt saavat jakaa omistajilleen 
miljoonia osinkoina samaan 
aikaan kun ne irtisanovat 
työntekijöitä? 

SKP:n Helsingin kaupungin 
piirijärjestö vaatii hallituksel-
ta tekopyhien vaalipuheiden 
sijasta tekoja pääomatulojen 
verottamiseksi samalla tavalla 
kuin muitakin tuloja ja myös 
kunnallisverotuksessa. Sa-
malla piirikokous tuomitsee 
hallituksen päätökset nostaa 

noin 750 miljoonalla eurolla ar-
vonlisäveroja, jotka iskevät ras-
kaimmin pienituloisiin. 

Kataisen kuuden puolueen 
hallitus on lisännyt pieni- ja kes-
kituloisten ihmisten vaikeuksia 
myös leikkaamalla julkisten pal-
velujen rahoitusta. Kuntaminis-
terin mukaan kuntauudistuk-
sella aiotaan lopettaa yli 40 000 
työpaikkaa. Julkisten palvelujen 
heikentämisestä hyötyvät vain 
yksityiset firmat, jotka voivat laa-
jentaa markkinoitaan.

 

Helsingin voitoista ohjattava 
rahaa palveluihin

Helsingin kaupunki on liikelaitos-
tensa ansiosta tehnyt jatkuvasti 
voittoa. Viime vuodelta ylijäämää 

on kertynyt noin 300 miljoonaa 
euroa. Kaupunginhallitukses-
sa istuvat eduskuntapuolueiden 
edustajat ovat kuitenkin yksimie-
lisesti hyväksyneet talousarviol-
le raamin, joka jatkaa palvelu-
jen alibudjetoimista. Esimerkiksi 
opetustoimessa alibudjetointi uh-
kasi ensin leikata määräaikaisten 
opettajien palkkoja ja nyt aiotaan 
leikata osa tuntikehyksistä eli 
suurentaa oppilasryhmiä. 

SKP:n Helsingin piirikokous 
vaatii, että kaupunginhallitus 
korjaa heti budjettiraamia ja oh-
jaa satojen miljoonien ylijäämis-
tä lisää rahaa palveluihin, työl-
lisyyteen, vuokrien nousun hil-
litsemiseen ja joukkoliikenteen 
lippujen hintojen alentamiseen. 
Guggenheim-museosta säästy-
villä varoilla on edistettävä kau-
pungin omia maksuttomia kult-

tuuripalveluja ja muun mu-
assa lähiöi den kulttuuritiloja 
lapsille ja nuorille 

Suunnan muuttamisek-
si tarvitaan laajaa vastarin-
taa ja yhteistoimintaa. SKP:n 
Helsingin piirikokous tukee 
Torikokous-Occupy –kan-
salaisliikkeen aloitetta kan-
sainvälisestä toimintapäiväs-
tä lauantaina 12.toukokuuta. 
Samalla piirikokous vetoaa 
muihin vasemmistolaisiin ja 
punavihreisiin Kataisen hal-
lituksen ja EU:n leikkauspo-
litiikan hylkäämiseksi ja voi-
mien kokoamiseksi oikeistoa 
ja rahavaltaa vastaan.

SKP:N HELSINGIN 
KAUPUNGIN PIIRIJÄRJESTö

VUOSIKOKOUS 5.5.2012

Helsingin kaupunki liikelaitoksi-
neen teki taas viime vuonna yli-
jäämää noin 300 miljoonaa eu-
roa. Mutta helsinkiläisten pal-
velujen määrärahoja karsittiin. 
Kaupunginvaltuustossa tämän 
linjan hyväksyivät kaikki muut 
valtuutetut paitsi Suomen kom-
munistisen puolueen ja Helsinki-
listojen edustaja. 

Lokakuussa pidettävissä kun-
tavaaleissa on mahdollisuus esit-
tää vastalause kaupungin palve-
lujen heikentämiselle ja vaatia 
suunnan muuttamista. 

Jyrki Kataisen kuuden puo-
lueen hallitus valmistelee kunta-
uudistusta, joka keskittäisi enti-
sestään kuntien palveluja ja pää-
töksentekoa. Tarkoitus on myös 
lopettaa yli 40 000 työpaikkaa 
kuntasektorilta. Hallitus on päät-
tänyt leikata lähes miljardi euroa 
kuntien rahoituksesta. 

Kuntavaaleissa on kyse myös 
siitä, saako hallitus valtakirjan 
jatkaa kunnallisten palvelujen ja 
demokratian alasajoa. Vai muo-
dostuuko vaaleista vastalause 
leikkauspolitiikalle.

Asukkaiden ääni valtuustoon!

Helsingissä kuntavaaleihin koo-
taan yhteistyölistaa, jossa ovat 
mukana SKP, sitoutumattomia, 
asukasaktiiveja, kulttuuritoi-

mijoita ja muita, jotka haluavat 
puolustaa helsinkiläisten oikeut-
ta kunnollisiin peruspalveluihin 
ja vaikutusmahdollisuuksiin. 

Älä jätä itseäsi koskevia asioi-
ta pienen piirin pyöriteltäväksi. 
Lähde mukaan tekemään vaih-
toehtoa kokoomusvetoiselle po-
litiikalle, joka heikentää julkisia 
palveluja, lisää eriarvoisuutta ja 
alistaa ihmisiä rahalle, kehottaa 
SKP:n Helsingin piirisihteeri Toi-
vo Koivisto.

– Ota yhteyttä, jos olet kiinnos-
tunut asettumaan ehdokkaaksi 
tai osallistumaan muuten vaali-
työhön. Pajusen ja Kataisen leik-
kauslistoihin ei tarvitse alistua. 

SKP:n ja Helsinki-listojen eh-
dokkaat ja teltta kiertävät kesän 
tapahtumissa. Lisätietoja puh 
(09) 77438140, helsinginpiiri@
skp.fi ja www.skphelsinki. 

Uusi ryhmä mukaan 
vaaleihin
Joukko eri kaupunginosien ak-
tiivitoimijoita on lähdössä syksyn 
kuntavaaleihin omana ryhmänä, 
vapaina ja radikaaleina demo-
kraatteina. Ryhmä kerää omaa 
kuntavaalilistaa yhdessä SKP:n 
kanssa. 

Vasta perustettu ryhmä koos-
tuu sitoutumattomista punavih-
reistä yksilöistä, jotka toimivat 
kuitenkin yhdessä omien perus-
ideologioidensa pohjalta ilman 
puolueiden tuomaa painolastia 
tai määräysvaltaa.

Ryhmän tarkoitus on toimia 
asukkaiden vaikutusmahdolli-
suuksien kehittämiseksi ja yh-
dyssiteenä asukkaiden ja päättä-
jien välillä. Sen jäseniä yhdistää 
halu toimia oman asuinalueen-
sa hyvinvoinnin puolesta. Vaati-
muksissa korostuvat lähipalvelut 
ja asukasdemokratia sekä kunta-
laisia aidosti kuunteleva vuoro-
vaikutteinen demokratia.

Vapaita ja radikaaleja 
demokraatteja

Uusi ryhmä vaatii, että kaupun-
ginosiin on luotava asukasdemo-
kratia ja perustettava kaupun-
ginosavaltuustot turvaamaan 
asukkaiden vaikutusmahdolli-
suudet sekä asumiseen että pal-
veluihin. Se puolustaa peruspal-
veluja, joilla tarkoitetaan oikeasti 
lähellä olevia kunnallisia palvelu-
ja mm. terveys-, opetus-, nuori-
so-, kulttuuri- ja sosiaalitoimes-

sa. Nämä palvelut ovat perustus-
lain mukaan kunnan järjestet-
tävä ja ovat siten kuntalaisten 
perusoikeuksia.

Ryhmän ajatusmaailmassa 
vapaus tarkoittaa, että kunnal-
lisvaaleihin lähtevät ehdokkaat 
edustavat kukin omaa arvomaa-
ilmaansa eivätkä toimi minkään 
puolueen edustajina vaan edus-
tavat omia äänestäjiään. Radi-
kaalisuus tarkoittaa, että vaikut-
tamiskeinoina ei kaihdeta kan-
salaistottelemattomuuttakaan 
vaan viedään asioita eteenpäin 
kaikin mahdollisin keinoin. Ja 
demokraattisuushan tarkoittaa 
oikeasti kansanvaltaa.

Radikaali demokratia perus-
tuu idealle, että yhteiskunnas-
sa on hierarkkisia ja painostavia 
valtasuhteita. Demokratian teh-
tävä on näiden suhteiden saatta-
minen näkyville ja niiden haas-
taminen sallimalla erilaisuus, 
mielipide-erot ja vastakohtaisuus 
päätöksentekoprosessissa. 

Kaikki kiinnostuneet toivote-
taan tervetulleiksi avajaistapaa-
miseen Hotelli Parkin ravintola 
Puiston kabinettiin maanantaina 
28.5. klo 18, Pohjolankatu 38. Ti-
laisuudessa perustetaan yhdistys 
toimintaa varten. Ryhmän omat 
sivut löytyvät hakukoneella: Va-
paat ja Radikaalit Demokraatit. 

Mukaan toimintaan voi 
ilmoittautua sähköpostilla 
vapaatjaradikaalitdemokraatit@
gmail.com. 

Uusi ryhmä, Vapaat ja Radikaalit Demokraatit, on lähdössä kuntavaa-
leihin lähipalvelujen ja asukasdemokratian vaatimuksin. Kuva asukas-
tilaisuudesta Paloheinän terveysaseman puolesta.

SKP ja Helsinki-listat on mukana kesän tapahtumissa.
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Maailmanluokan Elvi Sinervo
Suuri taide koskettaa laajasti ja 
syvästi. Ja tälläkin mittarilla El-
vi Sinervon runous on mitä suu-
rinta taidetta, tämä tuli selvästi 
esille toukokuun Maanantaiklu-
billa Sinervon runokokoelman 
julkistamistilaisuudessa.

Tupaten täyteen ahdetussa ra-
vintola Milenkassa keskusteltiin 
Sinervosta ja hänen tuotannos-
taan sekä kuultiin Sinervon ru-
noihin sävellettyjä lauluja.

Maanantaiklubin vetäjä Yrjö 
Hakanen esitteli Tiedonantajan 
kustannusyhtiön TA-Tiedon uu-
nituoretta runokokoelmaa, johon 
on koottu Sinervon lyriikkaa vuo-
silta 1931-1956. 

Kirjaan jälkisanat kirjoittanut 
Peter von Bagh haastatteli Siner-
voa 1970-luvun lopulla ollessaan 
perustamassa Love Kirjoja. Siner-
von tuotannon julkaiseminen oli 
eräs Love Kirjojen haave. 

Bagh piti sukupolvensa etu-
oikeutena, että he saivat nuori-
na tutustua Sinervon kaltaisiin 
vasemmistotaiteilijoihin. 

– Elvi Sinervon runot kietou-
tuivat poliittisen laululiikkeen 

nousuun ja olivat sen elimelli-
nen osa.

Porvarilehdistö vaikeni

Peter von Bagh totesi, että Siner-
vo vaiettiin aikoinaan porvarileh-
distössä kuoliaaksi.

– Esimerkiksi kun Helsingin 
Sanomien pääkriitikko Pekka 
Tarkka listasi Suomen sata mer-
kittävintä kirjailijaa ei Sinervo 
mahtunut joukkoon.

– Elvi Sinervo oli ilman muuta 
maailmanluokan kirjailija ja on 
todellinen kulttuuriteko, että TA-
Tieto nyt tämän runokokoelman 
julkaisee, sanoi Bagh.

Maanantaiklubin keskustelus-
sa mukana ollut Sinervon tytär, 
suomentaja Liisa Ryömä totesi, 
että Sinervoa käännettiin ja jul-
kaistiin laajasti ulkomailla, mutta 
koska monet maat olivat sosialis-
tisia ja kustantamot vasemmisto-
laisia, ei tähän kotimainen valta-
media kiinnittänyt huomiota.

Keskustelussa esille nousi Si-
nervon vankila-aika jatkosodan 

aikana 1940-luvulla. Sinervo te-
ki osan tunnetuimmista runois-
taan istuessaan vakaumuksensa 
vuoksi telkien takana Turussa ja 
Hämeenlinnassa. Sinervo oli mu-
kana perustamassa vasemmis-
tolaista kulttuuriyhdistys Kiilaa 
1936 ja välirauhan aikana Suo-
men ja Neuvostoliiton rauhan ja 
ystävyyden seuraa, jotka leimat-
tiin maanpetoksellisiksi.

Kansainvälisesti vertaillen Si-
nervo oli liittoutuneiden puolel-
la fasismia vastaan. Esimerkiksi 
Ranskassa Sinervoa ylistettäisiin 
vastarintakirjailijana aivan toi-
sella tavalla kuin mitä koto-Suo-
messa on tehty. 

Ura suomentajana

Elvi Sinervon runojen julkaisu 
loppui 1950-luvun puolessa välis-
sä. Taustalla oli aviomiehen kuo-
lema, joka pakotti yksinhuoltaja-
äidin siirtymään rahakkaamman 
työn pariin. Sinervo tekikin mer-
kittävän uran suomentajana.

Peter von Bagh muisteli, että 

Maagista tulkintaa

Mutta eihän Elvi Sinervosta voida 
järjestää keskusteluiltaa ilman 
runoja. Liisa Ryömä lausui muun 
muassa Kolme naurua - sekä Mi-
nun mummoni -runot.

Peter von Bagh totesi, että Elvi 
Sinervon omatkin runonlausun-
taesiintymiset olivat maagisia. 
Myös Agit Prop -yhtyeen tulkin-
nat Sinervon runoihin sävelle-
tyistä lauluista nostavat monella 
tunteet pintaan.

Samanlaista magiaa oli ha-
vaittavissa Maanantaiklubin il-
lan päätteeksi, kun lahtelaisen 
Teatteri Jukon lahjakas näytteli-
jä-laulaja Minja Koski esitti Si-
nervon tekstejä säestäjänään ku-
kapa muu kuin säveltäjämestari 
Kaj Chydenius itse.

Yleisökin yhtyi Sinervon ken-
ties tunnetuimpaan runoon Na-
talia, joka perustuu todelliseen 
henkilöön. Kertomus kaukana 
kotomaastaan vankilassa viru-
vasta naisesta kirvoitti monen 
läsnäolijan silmäkulmaan kyyne-
leen. Se jos jokin on taidetta.

MARKO KORVELA

Elvi Sinervo: 
Runot 1931 – 1956 

Elvi Sinervo on suomalaisen 
runon mestareita. Hänen 
kootut runonsa ovat nyt 
saatavissa uudistettuna 
laitoksena. Kirjassa on myös 
Sinervon puheenvuoro 
kirjailijan vastuusta. Peter von 
Bagh on kirjoittanut jälkisanat 
runoista ja runoilijasta. 228 
sivua. TA-Tieto oy, 2012.
25 euroa (+ postikulut)

Toisenlainen 
kuntakartta  
– demokraattiset 
hyvinvointikunnat

Pamfletissa asetetaan kyseenalai-
seksi hallituksen ajaman kuntauu-
distuksen perusteet. Sanalla hahmo-
tellaan demokraattista hyvinvointi-
kuntaa vaihtoehtona jättikokoisille 
markkinakunnille. Kirjoittajina Ja-
ri Heinonen, Olli Savela, Yrjö Haka-
nen, Riitta Tynjä, Teea Jäske, Esa 
Tulkki, Antti Holopainen, Olli Salin, 
Anna-Mili Tölkkö, Kalle Hernberg, 
Simo Suominen ja Maija Hakanen. 
160 sivua. TA-Tieto oy, 2012.
18 euroa (+postikulut)
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Pentti Saarikosken ohella Siner-
von nimi kirjassa oli varma merk-
ki laadusta: tämä teos kannattaa 
lukea.

Liisa Ryömä kertoi, miten Si-
nervo teki käännösyhteistyötä 
muun muassa vaasalaisen ystä-
vänsä Venny Kontturin kanssa. 
Hauskana yksityiskohtana Ryö-
mä paljasti, että kaksikko oli sit-
temmin koukussa aikansa suo-
situimpaan tv-saippuasarjaan 
Peyton Placeen. Tämä kirvoitti 
Maanantaiklubin yleisöstä hy-
vät naurut: kulttuuripaheensa 
kullakin!

Keskustelussa moni in-
nostui kertomaan omia koke-
muksiaan Sinervosta ja hänen 
tuotannostaan.

Leo Partaselle Sinervo tuli 
Kuopiossa tutuksi paikallisen va-
semmiston voimahahmon Anna 
Hiltusen kautta, joka oli ollut Si-
nervon sellikaverina Hämeenlin-
nassa. Kuvataiteilija Kari Lind-
ström kertoi Sinervon tarinan 
rauhankonferenssista Pariisissa, 
missä samaan pöytäseurueeseen 
sattui myös Pablo Picasso...

Vasemmistolaisten ja sodanvastaisten mielipiteidensä takia sodan aikana vankilaan joutuneen Elvi Sinervon runous kiinnostaa ja elää tänäkin päivänä. Toukokuun alussa tuli ku-
luneeksi 100 vuotta Sinervon syntymästä. Kuvassa Liisa Ryömä ja Peter von Bagh kertomassa Sinervosta Maanantaiklubilla.


